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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Освітню програму складено відповідно до законів України «Про освіту»,«Про 

загальну середню освіту», Указу Президента України від 13.10.2015№ 580/2015 «Про 

стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», 

Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 

України     від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року»; 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html, 

Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України № 87 від21.02.2018(у 1,2-х класах),  Державного стандарту 

загальної початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

№ 462 від 20.04.2011 (у 3-4-х класах), Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011         

№ 1392), наказів Міністерства освіти і науки України: 

- для 1,2 класів – Типова освітня програма для 1-2 класів, розроблена під 

керівництвом Савченко О.Я., затверджена наказом МОН України від 21.03.2018                   

№ 268; 

- для 3-4 класів – Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти 

І ступеня, затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 407 (таблиця 1); 

- для 5-9 класів – Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти 

ІІ ступеня, затверджена наказом МОН України  від 20.04.2018 № 405 (таблиця 1 для 

5-7, 9 класів, таблиця 8 для 8 класу); 

- для 10,11 класів – Типова освітня програма закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня, затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 року № 408 

(таблиці 2, 3). 

Особливості організації освітнього процесу 

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», наказу 

по  Агайманській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів від 15 серпня 2019 року №  

«Про затвердження структури 2019/2020 навчального року» 2019/20 навчальний рік 

розпочинається 02 вересня 2019 року - святом День знань. Свято Останнього 

дзвоника - 29 травня 2020 року. 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:            

І семестр – з  02 вересня до 27  грудня 2019 року, 

ІІ семестр – з 13 січня до 29 травня 2020 року. 

Графік канікул: 

- осінні з 26 жовтня до 3 листопада 2019 року, 

- зимові з 28 грудня 2019 року до 12 січня 2020 року, 

- весняні з 23 березня до 29 березня 2020 року. 

Навчальна практика та навчальні екскурсії: у 1-4, 5-8,10 класах – на протязі 

2019-2020 навчального року.  

Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. 

Мова навчання – українська. 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2234/
https://osvita.ua/legislation/law/2234/
https://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/48106/
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html

